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Používateľské podmienky pre SIEMENS SCM STAR Portál pre dodávateľov spoločnosti 
SIEMENS 
(stav: november 2016) 
 
 1  Rozsah 

1.1 Akciová spoločnosť SIEMENS (ďalej len „SIEMENS“) prevádzkuje prostredníctvom tretej strany internetový SCM 

SIEMENS STAR Portal (ďalej len „Portál“). Týmto Portálom SIEMENS ponúka platformu, kde môžu dodávatelia 

a obstarávatelia spravovať dodávateľské a zmluvné informácie a elektronické procesy pri zadávaní zákaziek. Tieto 

používateľské podmienky upravujú používanie Portálu dodávateľmi. 

1.2 Registráciou na Portáli vyjadruje dodávateľ súhlas s týmito používateľskými podmienkami. V prípade nezrovnalostí medzi 

písomnými dohodami medzi dodávateľom a spoločnosťou SIEMENS a týmito používateľskými podmienkami majú 

prednosť samostatné dohody. 

1.3 SIEMENS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť služby ponúkané prostredníctvom Portálu alebo ponuku služieb ukončiť. 

 2  Registrácia a heslo 

2.1 Prístup na Portál a jeho používanie je povolené len pozvaným a registrovaným dodávateľom. 

2.2 Pri registrácii je dodávateľ povinný poskytnúť úplné a presné údaje. V prípade, že by sa tieto informácie v priebehu času 

zmenili, musí dodávateľ príslušné údaje aktualizovať priamo na Portáli.  

2.3 Po dokončení procesu registrácie a úspešnej aktivácii účtu dodávateľa dostane dodávateľ potvrdenie o registrácii  
e-mailom. 

2.4 Prístup na Portál je chránený používateľským menom a heslom. Pri prvom prihlásení musí dodávateľ zmeniť počiatočné 

heslo poskytnuté spoločnosťou SIEMENS na také, ktoré bude známe len dodávateľovi. 

2.5 Dodávateľ sa musí postarať o to, aby prihlasovacie údaje neboli prístupné tretím stranám. Je zodpovedný za všetky 

transakcie vykonané s jeho prihlasovacími údajmi, ibaže by dodávateľ mohol preukázať, že prihlasovacie údaje neboli 

prezradené jeho vlastným zavinením. Po každej relácii sa musí používateľ z oblasti chránenej heslom odhlásiť. V prípade, 

že dodávateľ zistí, že si tretie strany obstarali prístup k jeho prihlasovacím údajom alebo ich zneužívajú, je povinný o tom 

bezodkladne informovať spoločnosť SIEMENS prostredníctvom e-mailu na adrese s2c_support.scm@siemens.com. 

2.6 SIEMENS môže odoprieť prístup k oblasti chránenej heslom s prihlasovacími údajmi dodávateľa bez predchádzajúceho 

upozornenia a bez uvedenia príčiny, napríklad ak má SIEMENS dôvod sa domnievať, že mohlo dôjsť k zneužitiu 
prihlasovacích údajov tretími stranami, alebo v prípade, že bol dodávateľ pridaný na zoznam sankcií. Reaktivácia môže 

vyžadovať samostatnú žiadosť dodávateľa spoločnosti SIEMENS alebo novú registráciu. 

2.7 Dodávateľ musí zabezpečiť prijímanie e-mailov na e-mailovej adrese zadanej pri registrácii a existenciu platného čísla 

mobilu pre autentifikáciu používateľa. 

 3  Práva na používanie obsahu, informácií a podkladov 

3.1 Na Portáli môže SIEMENS poskytnúť obsahy, informácie a podklady. Používanie týchto obsahov, informácií a podkladov 

podlieha týmto podmienkam. 

3.2 SIEMENS poskytuje dodávateľom bezvýhradné a neprenosné právo používať obsahy, informácie a podklady umiestnené 

na Portáli, ak je to dohodnuté, alebo v prípade neexistencie takejto dohody ich používať v rozsahu účelu zamýšľaného 

spoločnosťou SIEMENS. 

3.3 SIEMENS neudeľuje dodávateľovi žiadne práva na Portáli alebo k softvéru používanému na prevádzku Portálu alebo jeho 

častí, s výnimkou práva na používanie Portálu v súlade s týmito používateľskými podmienkami. 

3.4 Ak to nie je povolené kogentnými platnými zákonmi, nesmie dodávateľ meniť softvér ani príslušnú dokumentáciu, ani 

softvér spätne analyzovať, dekompilovať alebo oddeľovať časti softvéru. 

3.5 Obsahy, informácie a podklady nesmie dodávateľ odovzdávať tretím stranám alebo ich tretím stranám iným spôsobom 

sprístupňovať. 

3.6 Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto 3. bodu Používateľských podmienok sa nesmú informácie, obchodné 

značky a ďalšie obsahy z Portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SIEMENS žiadnym spôsobom 

upravovať, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, dopĺňať alebo inak používať. 

3.7 S výnimkou používateľských práv výslovne udelených v tomto dokumente a ďalších práv nie sú dodávateľovi udelené 

žiadne iné práva, najmä pokiaľ ide o (vrátane ale nie bez obmedzenia) názvy spoločností alebo práva duševného 

vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky či úžitkové vzory, ani nie je odôvodnený nárok na udeľovanie takýchto práv. 
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 4  Povinnosti dodávateľa 

4.1 Pri používaní Portálu sa dodávateľovi zakazuje: 

• predkladať nepresné informácie;  

• manipulovať s výsledkom eBiddings alebo eAuctions (napríklad podávaním ponúk pod falošným menom.); 

• poškodzovať iné osoby, najmä neplnoleté, alebo porušovať ich osobné práva; 

• zverejňovať  morálne nevhodné alebo zakázané obsahy;  

• akokoľvek porušovať práva duševného či iného vlastníctva alebo nedodržiavať povinnosť zachovania mlčanlivosti a 

nahrávať obsahy, vírusy, malware alebo iné softvérové kódy, ktoré môžu poškodiť softvér či počítačové systémy 

spoločnosti SIEMENS, jej dcérskych spoločností a prevádzkovateľov Portálu alebo iných používateľov; 

• odovzdávať odkazy alebo obsahy, ku ktorým dodávateľ nevlastní dostatočné oprávnenia, a to najmä v prípadoch, keď sú 

tieto odkazy alebo obsahy v rozpore s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo sú zákazané;  

• šíriť reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo klamlivé a nepravdivé varovania alebo ponúkať alebo 

požadovať účasť v lotérii, pyramídovom predaji, reťazovom liste alebo podobne. 

4.2 Dodávateľ je povinný zriadiť na svoje náklady riadne fungujúcu konfiguráciu počítača a prístup k internetu (Microsoft 

Internet Explorer, Chrome, Firefox), aby mohol využívať služby ponúkané na Portáli. Podrobnosti o požadovanej 

konfigurácii nájdete na stránkach Portálu. 

4.3 Dodávateľ týmto udeľuje spoločnosti SIEMENS bezvýhradné, bezplatné, celosvetové právo používať obsahy alebo jeho 

časti nahraté dodávateľom na Portál alebo inak poskytnuté v súvislosti s používaním Portálu, a reprodukovať ich, 

upravovať, vykonávať alebo zobrazovať. SIEMENS je oprávnený udeliť podlicenciu alebo prenášať vyššie uvedené práva 

na tretie strany a dcérske spoločnosti koncernu Siemens. Dodávateľ zaručuje, že je oprávnený udeliť spoločnosti 

SIEMENS práva uvedené v tomto odseku. 

4.4 Dodávateľ musí zabezpečiť správnosť a úplnosť údajov prenášaných na Portál a pravidelne ich aktualizovať. SIEMENS 

nenesie žiadnu zodpovednosť za obsahy dodávateľa. SIEMENS nie je povinný presne preverovať obsahy poskytované 

dodávateľom. Dodávateľ je povinný odškodniť spoločnosť SIEMENS za všetky nároky tretích strán voči spoločnosti 

SIEMENS v súvislosti s obsahom. 

4.5 SIEMENS môže kedykoľvek pozastaviť prístup k Portálu v prípade, že dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z týchto 

Používateľských podmienok, a odstrániť všetok obsah a materiál, ktorý sa k tomuto porušeniu vzťahuje. Náklady, ktoré 

tým spoločnosti SIEMENS vzniknú, môžu byť zaúčtované na ťarchu dodávateľa. 

 5  Hypertextové odkazy a obsahy tretích strán  

5.1 Portál môže obsahovať hypertextové odkazy na internetové stránky tretích strán. Tretie strany tiež môžu nahrávať na 

Portál obsahy. SIEMENS nenesie za tieto internetové stránky a obsahy tretích strán žiadnu zodpovednosť, pretože 

nemôže poskytnuté informácie kontrolovať. Z tohto dôvodu sú za obsah odkazovaných stránok zodpovední iba ich 

prevádzkovatelia a SIEMENS nepreberá za obsahy a informácie na nich poskytnuté žiadnu zodpovednosť. 

5.2 Použitie takýchto nahraných informácií a internetových stránok zo strany dodávateľa prebieha na jeho vlastné riziko. 

 6  Dostupnosť, zodpovednosť 

6.1 SIEMENS nezaručuje nepretržitú dostupnosť portálu. Vzhľadom na povahu internetu závisí rýchlosť a kvalita prenosu 

údajov na faktoroch, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti SIEMENS. So súčasnými technológiami nie je možné vyvinúť a 

používať bezchybný softvér a hardvér a vylúčiť akúkoľvek neistotu na internete. Okrem toho môže dôjsť v dôsledku 

preťaženia sietí, problémov s hardvérom či softvérom a / alebo iných technických chýb v spoločnosti SIEMENS a / alebo u 

tretích strán k istému obmedzeniu. 

6.2 Ak sú informácie, softvér alebo dokumentácia poskytované bezplatne, je - s výnimkou úmyselných prípadov - všetka 

zodpovednosť za vecné a právne chyby v informáciách, softvéri a dokumentácii vylúčená, a to najmä s ohľadom na ich 

správnosť alebo bezchybnosť, absenciu nárokov alebo práv tretích strán alebo ak ide o úplnosť a/alebo vhodnosť pre 

konkrétny účel.  

6.3 Akákoľvek ďalšia zodpovednosť zo strany spoločnosti SIEMENS je vylúčená - ak to však nevyžaduje zákon, napríklad v 

prípade  zodpovednosti za vady výrobku, v prípade úmyslu, hrubej nedbanlivosti, zranenia alebo smrti, porušenia záruky 

či porušenia podstatných zmluvných povinností. Poškodenie v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností je 

obmedzené na predvídateľné škody pre zmluvu typické, ak nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. 

6.4 SIEMENS nenesie zodpovednosť za pripojenie dodávateľa k internetu (pozri časť 4.2). SIEMENS preto vylučuje, pokiaľ je 

to zákonom povolené, akúkoľvek zodpovednosť za porušenie plnenia v rámci tejto dohody, pokiaľ je takéto porušenie 

spôsobené nedostupnosťou internetu alebo jeho zníženou dostupnosťou. 

6.5 Hoci SIEMENS vynakladá všetko úsilie, aby bol Portál bez vírusov, nemôže preberať záruku, že skutočne nebude 

zavírený. Dodávateľ musí podniknúť potrebné opatrenia na vlastnú ochranu, aby zabezpečil potrebnú bezpečnosť, 

a používať antivírusový program pred stiahnutím akýchkoľvek informácií, softvéru alebo dokumentácie. 
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6.6 Tento odsek 6 nestanovuje žiadnu zmenu v oblasti dôkazného bremena v neprospech dodávateľa. 

 7  Dohoda o zachovaní dôvernosti 

7.1 Pokiaľ si medzi sebou spoločnosť SIEMENS, jej dcérska spoločnosť, dodávatelia alebo ostatní používatelia Portálu 

vymieňajú informácie označené ako „dôverné“ alebo také, ktoré sú obdobne dôverné zrejmým a zjavným spôsobom (tieto 

informácie ďalej len: „Dôverné informácie“), smie prijímajúca strana tieto informácie použiť len na účel, za akým ich 

obdržala. Musí zabrániť tretím stranám v prístupe k týmto informáciám a (aspoň s primeranou starostlivosťou) s týmito 

informáciami zaobchádzať ako s vlastným obchodným tajomstvom. Táto povinnosť mlčanlivosti končí päť rokov po 

zverejnení dôverných informácií. 

7.2 Spoločnosť SIEMENS je oprávnená odovzdávať dôverné informácie ďalším spoločnostiam koncernu Siemens. 

7.3 Vyššie uvedená povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie:  

a) ktoré sú verejne známe; 

b) ktoré boli vytvorené preukázateľne nezávisle prijímajúcou stranou; 

c) ktoré boli získané treťou stranou bez porušenia povinnosti mlčanlivosti;  

d) ktoré je prijímajúca strana povinná zverejniť na základe právnych predpisov alebo úradných alebo súdnych rozhodnutí 
s cieľom dosiahnuť súlad s takýmito právnymi predpismi alebo rozhodnutiami. 

 8  Dodržiavanie nariadenia o kontrole vývozu 

8.1 Ak dáva dodávateľ tretím stranám k dispozícii informácie, softvér alebo dokumentáciu poskytnutú spoločnosťou SIEMENS 

alebo jednou z jej pridružených spoločností, musí vždy dodržiavať platné nariadenia národnej a medzinárodnej legislatívy 

v oblasti kontroly vývozu a reexportu. V každom prípade je nutné pri odovzdávaní takýchto informácií, softvéru alebo 

dokumentácie dodržiavať predpisy v oblasti kontroly vývozu a reexportu Spolkovej republiky Nemecko, Európskej únie a 

Spojených štátov amerických. 

8.2 Dodávateľ musí pred takým odovzdaním najmä overiť a príslušnými opatreniami zabezpečiť, že 

• týmto poskytovaním tretím stranám, poskytovaním ďalších ekonomických zdrojov spojených s takýmto odovzdaním 
neporušuje embargo Európskej únie, Spojených štátov amerických a / alebo Organizácie spojených národov - takisto s 
prihliadnutím na prípadné obmedzenia pre domáce transakcie a prípadné obchádzanie zákazov; 

• takéto informácie, softvér alebo dokumentácia nie sú určené pre zakázané alebo povolenie vyžadujúce použitie v oblasti 
výzbroje, jadrovej technológie či technológie zbraní, s výnimkou prípadu, keď sú k dispozícii všetky potrebné súhlasy; 

• bola dodržaná regulácia všetkých platných sankčných zoznamov Európskej únie a Spojených štátov amerických 
týkajúcich sa obchodných transakcií so spoločnosťami, osobami alebo organizáciami v nej uvedených. 

8.3 Ak je to na vykonávanie kontroly vývozu zo strany orgánov alebo spoločnosti SIEMENS či jej pridružených podnikov 

nevyhnutné, poskytne dodávateľ spoločnosti SIEMENS na jej žiadosť bezodkladne všetky informácie o konečnom 

príjemcovi, konečnom mieste určenia a účele použitia informácií, softvéru alebo dokumentácie, ako aj v tomto ohľade 

platné obmedzenia kontroly vývozu. 

8.4 Dodávateľ oslobodzuje SIEMENS a jeho pridružené spoločnosti v plnom rozsahu od všetkých nárokov, konaní, žalôb, 

pokút, strát, nákladov a škôd, ktoré by voči spoločnosti SIEMENS alebo jej pridruženým spoločnostiam uplatňovali orgány 

alebo iné tretie strany za nedodržanie vyššie uvedených zákonných povinností v oblasti kontroly vývozu zo strany 

príjemcu, a zaväzuje sa uhradiť všetky škody a náklady vzniknuté v tejto súvislosti spoločnosti SIEMENS a jej 

pridruženým spoločnostiam, s výnimkou situácie, keď toto porušenie dodávateľ sám nezavinil. Zmena dôkazného 

bremena nie je s týmto ustanovením spojená. 

8.5 Plnenie zmluvy zo strany spoločnosti SIEMENS je podmienené tým, že plneniu nebránia žiadne prekážky vyplývajúce z 

národných alebo medzinárodných predpisov legislatívy v oblasti zahraničného obchodu a akéhokoľvek embarga a / alebo 

iných sankcií. 

 9  Ochrana osobných údajov 

SIEMENS je povinný dodržiavať platné predpisy o ochrane osobných údajov. Informácie o zbere, spracovaní a využití 
osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Portálu nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti 
Siemens na internetovej stránke „Tools for suppliers“ a / alebo www.siemens.com. 

 10  Osobitné podmienky pre eBidding a eAuctions 

SIEMENS a jej dcérske spoločnosti môžu využívať Portál na vykonávanie elektronických výberových konaní a aukcií. 
Realizácia a účasť dodávateľov v týchto systémoch eBidding a eAuction podliehajú podmienkam účasti v systémoch 
eBiddings a eAuction v spoločnosti Siemens podľa príslušnej prílohy. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou týchto 
Používateľských podmienok. 

 11  Zmeny týchto Používateľských podmienok 

11.1 SIEMENS má kedykoľvek právo tieto Používateľské podmienky s primerane včasným upozornením zmeniť alebo 

http://w5.siemens.com/cms/supply-chain-management/en/supplier-at-siemens/tools/Pages/tools.aspx
http://www.siemens.com/
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aktualizovať. Zmeny či aktualizácie budú dodávateľovi oznámené písomne, elektronickou poštou alebo iným vhodným 

spôsobom. 

11.2 V prípade, že dodávateľ so zmenami alebo aktualizáciami nesúhlasí, má čas štyri týždne po prijatí oznámenia, aby 

zmenám alebo aktualizáciám odporoval. V prípade, že dodávateľ v tejto lehote nevznesie námietku, sú zmeny alebo 

aktualizácie považované za prijaté a nadobúdajú účinnosť v súlade s oznámením. SIEMENS sa na toto právo vo svojom 

oznámení odvolá. 

11.3 Ak sú v súlade so zákonom potrebné zmeny či doplnenia týchto Používateľských podmienok, neplatia ustanovenia pre 

predchádzajúce oznámenie a pre možnosť námietky zo strany dodávateľa. 

 12  Zmeny a doplnky, súdna príslušnosť, rozhodné právo 

12.1 Zmeny a doplnky si vyžadujú vykonanie písomnou formou. 

12.2 Miestom súdnej príslušnosti je Mníchov, ak je dodávateľ obchodník v zmysle nemeckého obchodného zákonníka 

(Handelsgesetzbuch). 

12.3 Portál je navrhnutý v súlade s platnými právnymi predpismi v Nemecku. SIEMENS nezaručuje, že informácie, softvér a / 

alebo dokumentácia súvisiaca s Portálom sú vhodné na prezeranie alebo sťahovanie tiež v oblastiach mimo Nemecka. Ak 

dodávatelia pristupujú na Portál z miest mimo Nemecka, nesie zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných 

miestnych zákonov výhradne iba dodávateľ. Prístup na Portál z krajín, kde je takýto obsah nezákonný, je zakázaný. V 

prípade, že chce dodávateľ v takomto prípade realizovať so spoločnosťou Siemens obchodnú činnosť, musí sa dodávateľ 

obrátiť na zástupcu spoločnosti Siemens za účelom podnikania v príslušnej krajine. 

12.4 Tieto Používateľské podmienky - a všetky spory týkajúce sa týchto Používateľských podmienok alebo ich predmetu, sa 

riadia nemeckým právom, s výnimkou jeho kolíznych noriem. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej 

kúpe tovaru (CISG) z 11. apríla 1980 je vylúčené. 

 13  Rôzne 

13.1 SIEMENS si vyhradzuje právo zadávať na základe tejto dohody subdodávky tretím stranám. 

13.2 SIEMENS je oprávnený previesť túto zmluvu a všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce ako celok alebo čiastočne na 

podniky pridružené k spoločnosti SIEMENS v zmysle §§ 15 a nasl. zákona o akciových spoločnostiach. 

13.3 Ak by boli ustanovenia tejto zmluvy úplne alebo čiastočne neplatné alebo nevykonateľné, zostáva platnosť zvyšných 

ustanovení nedotknutá. Neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa nahradí príslušným ustanovením, ktoré najlepšie 

vyhovuje zamýšľanému hospodárskemu účelu neplatného či nevymáhateľného ustanovenia.  
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Príloha: Podmienky účasti v systémoch eBiddings a eAuctions spoločnosti Siemens 

1. Rozsah platnosti, zmeny  

1.1. Tieto podmienky sa vzťahujú na tendre a aukcie („Udalosť“), ktoré prevádzkuje niektorá zo spoločností koncernu 

Siemens (v individuálnych prípadoch „SIEMENS“) na určitom elektronickom portáli („Siemens eSourcing Tool“) 

prostredníctvom tretej strany („Prevádzkovateľ“) za účelom prijímania elektronických ponúk od potenciálnych zmluvných 

partnerov. 

1.2. Siemens eSourcing Tool podporuje rôzne typy Udalostí, ako je ďalej definované v odseku 2.  

1.3. SIEMENS môže tieto podmienky kedykoľvek pred začatím Udalosti zmeniť alebo doplniť formou oznámenia 

účastníkom. Účasť na Udalosti v prípade obdržania takéhoto oznámenia je možná iba po vyjadrení súhlasu 

s príslušnými zmenami alebo doplneniami. 

2. Definície pojmov používaných v eAgreements špecifických pre príslušnú Udalosť 
Pre používanie týchto podmienok platia nasledujúce všeobecné definície: 

a) „eBidding“ je Udalosť bez priameho záväzku zadania. To znamená, že sa SIEMENS nezaväzuje zadať víťazovi alebo 
víťazom Udalosti zákazku na poskytnutie tovaru alebo služieb uvedených v Udalosti. 

b) „eAuction“ je Udalosť s priamym záväzkom zadania. To znamená, že sa SIEMENS zaväzuje zadať víťazovi alebo 
víťazom Udalosti zákazku na poskytnutie tovaru alebo služieb uvedených v Udalosti. SIEMENS však nie je povinný 
vymenovať víťaza, ak je uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s víťazom v rozpore s národnými alebo medzinárodnými 
predpismi legislatívy zahraničného obchodu či embárg a/alebo iných sankcií.  

c) SIEMENS môže na začiatku Udalosti definovať „vyvolávaciu cenu“. Systém neakceptuje ponuky, ktoré sú vyššie alebo 
nižšie (v závislosti od typu Udalosti), než je vyvolávacia cena. 

d) V elektronických aukciách (eAuctions) môže byť definovaná „minimálna cena“ zodpovedajúca sume alebo 
percentuálnemu podielu, ktorá musí byť dosiahnutá, než je SIEMENS povinný vymenovať víťaza. SIEMENS nie je 
povinný oznámiť minimálnu cenu. 

e) „Cena“ je suma v definovanej mene alebo percentuálny podiel na základe definície Špecifikácii Udalosti / eAgreementu. 

 

3. Pozvánka 

3.1. Pred každou udalosťou SIEMENS vyzve podniky vybrané podľa jeho vlastného uváženia k účasti na danej Udalosti tým, 

že im poskytne informácie o Udalosti („Špecifikácie Udalosti / eAgreement"). Patrí sem v Udalosti využívaná metóda, 

špecifikácia tovaru a / alebo služieb, ktoré má SIEMENS v úmysle dostať, a podmienky, za ktorých je tovar a / alebo 

služby poskytované. 

3.2. Vybraná spoločnosť sa potom môže Udalosti zúčastniť len v prípade, ak pred ňou: 

a) akceptovala tieto podmienky, 
b) akceptovala Špecifikácie Udalosti / eAgreement a  

c) zaregistrovala sa na Portáli.  

3.3. Vybraná spoločnosť, ktorá splnila podmienky uvedené v bode 3.2, je ďalej označovaná ako „Účastník“. 

3.4. SIEMENS môže začleniť na podporu Udalosti servisné stredisko („Operačné centrum“). SIEMENS si vyhradzuje právo 

umožniť jednotlivým Účastníkom podať prostredníctvom Operačného centra telefonickú ponuku, ak SIEMENS na 

základe svojho vlastného uváženia usúdi, že je to vhodné, napríklad v prípade technickej poruchy.  

4. Postup 

4.1. Účastníci musia pred Udalosťou získať informácie o systémových požiadavkách a o metóde a Špecifikáciách Udalosti / 

eAgreementu, napr. účasti na tréningu. V záujme všetkých zúčastnených je, aby boli všetci Účastníci náležite 

informovaní, a mohli tak prispieť k hladkému priebehu celej Udalosti. 

4.2. Udalosť sa bude konať v súlade s týmito podmienkami a ustanoveniami Špecifikáciami Udalosti / eAgreementu. 

V prípade rozporu medzi týmito dvoma ustanoveniami majú prednosť Špecifikácie Udalosti / eAgreement. 

4.3. Účastníci Udalosti nie sú informovaní o totožnosti ostatných Účastníkov. SIEMENS nebude oznamovať totožnosť 

Účastníka inému Účastníkovi. 

4.4. Zaradenie Udalosti SIEMENS na obstaranie určitého tovaru alebo služieb nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku, ale 

slúži ako pozvánka pre Účastníkov na predloženie záväznej ponuky.  

4.5. Počas Udalosti môže každý účastník podať iba ponuky na základe týchto podmienok a Špecifikácií Udalosti / 

eAgreementu. Ponuky, ktoré sa od týchto podmienok alebo ustanovení Špecifikácií Udalosti / eAgreementu odlišujú, nie 

sú povolené. Ak má niektorý Účastník návrhy na zmeny, dodatky či doplnenie eAgreements špecifických pre danú 

Udalosť alebo navrhne vlastné podmienky, bude zo strany SIEMENS vznesená námietka a tieto zmeny alebo doplnky 

alebo iné podmienky nenadobudnú platnosť. 

4.6. Dostupnosť Portálu môže zaznamenať technické problémy alebo problémy s prenosom dát. V dôsledku toho môže byť 

pre SIEMENS nemožné dostať počas Udalosti ponuky v akúkoľvek dobu. Ak si je niektorý z Účastníkov vedomý 

akéhokoľvek problému alebo zhoršenia stavu komunikačného systému Portálu alebo má dôvod sa domnievať, že taký 
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problém či zhoršenie stavu existuje alebo je pravdepodobný, musí túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť spoločnosti 

SIEMENS, a to bez ohľadu na to, kto je za tento problém alebo poruchu zodpovedný. Ak je to potrebné, možno použiť aj 

ďalšie komunikačné prostriedky mimo Portál (napr. telefón, e-mail). Bez ohľadu na vyššie uvedenú povinnosť 

informovania je Účastník povinný prijať všetky primerané opatrenia na identifikáciu problému a na minimalizovanie 

dôsledkov vyplývajúcich z tohto problému alebo narušenia. 

4.7. Ponuky, ktoré boli podané v inej mene, než bola pre Udalosť povolená, nebudú zohľadnené. 

4.8. Všetky ponuky je nutné podávať bez príslušnej platnej sadzby DPH. 

4.9. Ponuky účastníkov pred Udalosťou a počas nej sú záväzné. Okrem prípadov ustanovených zákonom nesmie Účastník 

meniť alebo odvolať žiadnu ponuku, ktorú od neho SIEMENS dostal. Záväzná lehota verejnej súťaže je uvedená 

v Špecifikáciach Udalosti / eAgreementu. Ak nie je pre ponuku stanovená žiadna záväzná lehota, je Účastník viazaný na 

svoju konečnú ponuku po dobu 30 kalendárnych dní. §156 BGB je vylúčený. 

4.10. Ak Účastník zistí vo svojej ponuke preklep, je bezodkladne povinný informovať o tom Operačné centrum. V prípade, že 

Účastník Operačné centrum okamžite neinformuje, je jeho ponuka záväzná. 

4.11. Udalosti sú spoločnosťou SIEMENS monitorované. Ak je SIEMENS presvedčený, že bola predložená falošná ponuka, 

vyhradzuje si právo túto ponuku zrušiť, aby nedošlo k narušeniu Udalosti. Pokiaľ SIEMENS ponuku z tohto dôvodu 

odstráni, informuje o tom Účastníka čo najskôr. 

4.12. Účastníci znášajú všetky náklady spojené s Udalosťou a podaním ponuky, napríklad náklady na komunikáciu alebo 

samotnú pracovnú dobu. 

4.13. Pokiaľ nie je uvedené v Špecifikáciach Udalosti / eAgreementu niečo iné, môže SIEMENS na základe vlastného 

rozumného uváženia a bez akejkoľvek zodpovednosti aktuálne prebiehajúcu Udalosť zrušiť, predĺžiť, ukončiť či znovu 

otvoriť alebo opakovať už ukončenú Udalosť.  

4.14. Pre Udalosti platia výhradne systémové hodiny nástrojov eSourcing spoločnosti Siemens (Siemens eSourcing-Tools). 

4.15. SIEMENS môže odovzdať informácie získané od Účastníka prevádzkovateľovi a Operačnému centru a - ak je to pre 

Udalosť potrebné (napr. na predloženie najlepšej ponuky) a po anonymizácii údajov - tiež poslať ostatným účastníkom. 

4.16. V závislosti od nastavenia v eSourcing Tool definovanom spoločnosťou SIEMENS môže Účastník - počas Udalosti 

alebo po nej - dostať informácie o stave svojej ponuky, napríklad o svojom poradí alebo o najlepšej ponuke. 
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